
 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Vlachovo, Letná  71, 049 24 Vlachovo 

         Vlachovo, 2.9 .2015 

 

 

        Dobrovoľná požiarna ochrana SR 

        Kutuzovova 17 

        831 03 BRATISLAVA 3 

 

 

Vec 

Vecné vyhodnotenie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka – zmluva č.25626 

a)  Dobrovoľný hasičský zbor vo Vlachove ( ďalej len „DHZ Vlachovo“ ) zastúpený 
štatutármi Mgr. Štefanom Hroncom a Ing. Slavomírom Labuzíkom potvrdzuje, že dotácia 
pre DHZ Vlachovo bola vyčerpaná v súlade so zmluvnými podmienkami uvedenými 
v zmluve č.25626 zo dňa 11.6.2015. 

b) Prínos zrealizovanej dotácie 

b.1) Prvá časť dotácie bola využitá na vybavenie DHZ Vlachovo materiálno technickým 
vybavením, ktoré spĺňa potrebné normy. V tejto časti bolo čerpaných 1081,36 eur.  
Z dotácie boli zakúpené: 

 Sada Izolovaných požiarnych hadíc ktoré sú určené predovšetkým pre profesionálne 
a dobrovoľné hasičské zbory.  Sada je použiteľná pri teplotách od -30 stupňov do +70 
stupňov C. Je označená troma farebnými prúžkami v poradí modrý-červený-modrý. 
Vonkajšia farba polyesterovej pryže je reflexná žltá, vnútorná vložka je z hladkej 
pryže EPDM a má čiernu farbu. Hadice sú vďaka svojej farbe veľmi dobre viditeľné 
za zhoršených svetelných podmienok. Konštrukcia hadíc je navrhnutá tak, aby pri 
doprave vody došlo k minimálnej tlakovej strate. Hadice sú certifikované podľa ČSN 
80 8711  

 

 

 



 

 Univerzálny hasiaci vak ktorý slúži pri hasení drobných požiarov, alebo aj na 
postrekovanie proti kôrovcom, pri kalamitných stavoch, alebo preventívnych 
postrekoch. Je vhodnou výbavou cisternových automobilov, terénnych vozidiel. Ľahká 
manipulácia, dvojvrstvový, nehorľavý a chemicky odolný. Objem 18 litrov, dostrek 
8,5 metra, váha 2,2 kg, Prietok plný prúd 3,7 l/min, sprchový plochý prúd 4,2 l/min.  
Pre doplnenie stačí potok, prameň, vak je vybavený objemným uzáverom so sitkom, 
ktorý umožňuje ľahké doplnenie v teréne. Výhodou vaku je ľahká váha, nehorľavosť 
materiálu, vnútro vaku rozťažné, z nepriepustného a chemicky odolného materiálu. 
Výrobcom je deklarovaná a skúškami potvrdená odolnosť voči chemikáliam, 
obsiahnutých v hasiacich, dezinfekčných, insekticídnych alebo herbicidnych 
roztokoch. Rozmery 470x360x160 mm, dlžka hadice 1meter.  

 Štipacie pákové kliešte na strihanie pevného drôtu, betonárskych sietí. Profesionálne 
mechanické nožnice na drôt z kvalitného materiálu, jednoduchá a spoľahlivá 
manipulácia. Dlhá životnosť.  Parametre:  dĺžka rukoväte: 900 mm 36"- maximálny 
rezný priemer drôtu: 14 mm. 

 Nástroj na využitie pri dopravných nehodách. Reže bezpečnostné pásy a rozbíja bočné 
a zadné skla auto-okien. Patentované v USA má certifikáciu TUV, CE v EU 

 Hasičský hák AL hliníková zliatina, je určený k vyslobodzovaniu predmetov z 
horiacich alebo zaplavených objektov, k strhávaniu konštrukcií hroziacich zrútením, k 
odťahovaniu horiacich predmetov, odťahovaniu ľadochodov. Je určený pre prácu, kde 
nehrozí dotykové alebo preskokové napätie. Hasičský hák sa skladá z dvojdíelnej 
hliníkovej rukoväte s vrúbkovanými úsekmi pre lepšiu manipuláciu. Jedna rukoväť je 
na konci ukončená kovaným hákom, ktorý je tvorený priamou a ohnutou čepeľou. 

 
 Klasická hasičská sekera 

 

b.2) Druhá časť dotácie bola využitá na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov 
podľa zoznamu požiadaviek DPO SR. V tejto časti bolo čerpaných 931,50 eur.  

 Pracovná rovnošata UBO PS II  skladá sa z bundy a nohavíc s opaskom. Na zadnom 
diely bundy je reflexný nápis Hasiči. Materiál je charakteristický jemným povrchom, 
vysokou kvalitou v oderu, oteru a stálofarebnosťou. Vyrobené v EU. Zloženie 100% 
bavlna. 

 Kvalitné tričká o hmotnosti 160 g. 

 
 

 



 Kanada celokožená prabos uniform. Obuv je určená pre profesionálne použitie, najmä 
pre uniformované zložky. Vnútorné vybavenie obuvi zaisťuje maximálny komfort pri 
dlhodobom nosení obuvi. Profesionálna Poloholeňová obuv (variant - podošva nástrek 
PU / guma) Charakteristika: Obuv je určená pre profesionálne použitie, najmä pre  
uniformované zložky. Vnútorné vybavenie obuvi zaisťuje maximálny komfort pri 
dlhodobom nosení obuvi. Podošva s dezénom - protišmyková s útlmovými 
vlastnosťami v oblasti päty a umožňujúce dobrý pohyb aj v nerovnom teréne. obuv je 
vybavená vkladacou (anatomicky tvarovanou) stielkou. Obuv sa vyznačuje najmä 
zvýšenou pevnosťou spodku a odolnosťou proti prepichnutiu.Celkové prevedenie 
obuvi spĺňa požiadavky EN ISO 20347 z hľadiska absorpcie energie v oblasti päty (E), 
odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu (P), prieniku a absorpcie vody (WRU) a 
odolnosti proti šmyku (SRC) Tvar obuvi: Poloholeňová s výškou zvršku v päte cca 
19,5 cm, hmotnosť 1800 g / pár pre veľkosť 8/42 Strih a prevedenie: derbová, obuv 
celopodšívkovaná, okolo nohy golier, jazyk delený, všívaný "na kapsu". Jazyk a golier 
čalúnenie, ďalej je zvršok špeciálne bandážovanie v oblasti priehlavku a zadného 
dielu. Zadný pásik prechádza v pútko, ktoré je vyztužené zažehľovacím textilom. 
Uzatváranie na šnurovanie pomocou krúžkou a rýchloviazačoch pútok (4 páry krúžku, 
4 páry pútok).  
Zvršok je vyrobený z hovädzej usne s hladkým lícom, golier okolo nohy je vyrobený z 
mäkkej hovädzej usne. Podšívka priehlavku a zadných dielov je vyrobená zo 
špeciálneho textilného laminátu s výbornou priedušnosťou pre vodné pary. Pre ľahšie 
obúvanie a zvýšenie životnosti je v pätovej časti podšívka opatrená usňovou 
sklzkou.Vrchné šitie vo farbe základného povrchového materiálu nite druh 20/3. Obuv 
je opatrená antiperforačnou zapínaciou plastovou stielkou polepená špeciálnym 
kevlarovým materiálom. Spodok obuvi je vyrobený priamym nástrekom 
polyuretánovej medzipodošvy s vloženou gumenou podrážkou, ktorá tvorí nášľapnú 
časť. 

 

 Novo vyvinuté komfortné polohovacie pásy SNAHA sú vyrobené z vysoko kvalitných 
materiálov s dôrazom na bezpečnosť uživateľa. Nová generácia polohovacích 
opaskov. Snaha je vybavená integrovanou pásovou výstuhou, pásy sú vybavené 
závesnými prvkami na zavesenie náradia a nástrojov. Použité materiály a konštrukcia 
nového pásu bola vyvíjaná v spolupráci z inštruktormi na výcvik zásahových 
jednotiek. Osobné ochranné prostriedky splňujú európské normy, sú vybavené 
evidenčnými listami, návodom na použitie. 

 

 

 

 

 

 



 

Dodávateľmi vyššie spomínaného vybavenia bola firma: 

 Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa. Zapísaná v Okresný súd Žilina, odd. 
SRO, v.č.: 50688/L. 

 

       Vďaka vyššie spomenutím skutočnostiam je potrebné konštatovať, že dotácia poskytnutá 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky bola čerpaná celkovo vo výške 
2000 eur a priaznivo obohatila súčasné danosti DHZ Vlachovo a to hlavne po materiálnej 
stránke. 

 

 

...........................................                                                   

     Mgr. Štefan Hronec  
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